
 

Værd at vide (pr. 31.12.2019) om 

Afkomsvurdering af hingste 

 

                                                                     

 

Vi har afkomsvurderet vore avlshingste lige siden begyndelsen.  

Og begyndelsen det er i 1931, hvor det blev besluttet at sætte avlsarbejdet i system og 

at udarbejde landsdækkende regler for kåring og afkomsvurdering. Det første bind af 

stambogen er udgivet i 1941, og i den finder vi omtale af 15 afkomsvurderinger.  

I dag kan avlshingstene afkomsvurderes på to forskellige måder. Der kan stilles af-

kom på en kåringsplads, eller der kan foretages en administrativ afkomsvurdering.  

 

Her kan du læse om reglerne 
  

Det er regelsættet om hingstekåring, nærmere bestemt §6, der fortæller om reglerne 

for afkomsvurderingerne.  

I 6A beskrives reglerne for afkomsvurdering på en kåringsplads. 

I 6B beskrives reglerne for administrativ afkomsvurdering. 

I 6C beskrives reglerne for tildeling af medalje for afkom. 

I 6D beskrives konsekvenserne af manglende afkomsvurdering.  

 

Afkomsvurdering på kåringsplads 
  

Det er hingsteholderen, der skal tage initiativ til, at der stilles afkom på en kårings-

plads, og samling kan stilles senest i hingstens 8. bedækningssæson.  

De fleste afkomssamlinger er stillet på de regionale kåringspladser.  

 
 

Administrativ afkomsvurdering, ændring på GF i marts 2019 
 

På generalforsamlingen i marts 2019 blev §6B stk. 5 ændret efter forslag fra AU og 

vore ressourcepersoner. Vi stillede ændringsforslaget, fordi tingene ikke længere er, 

som de var engang. I gamle dage bedækkede vore avlshingste år ud og år ind, indtil 

de afgik. Sådan er det ikke længere.  I dag sker det ikke så sjældent, at avlshingstene 

bliver solgt som rideheste, og at den nye ejer lader hingsten kastrere.  Andre kan blive 

taget ud af avlen et år eller to for at fokusere på sporten. Enkelte afgår i en ung alder, 

mens andre bliver solgt til udlandet. Alt i alt er det ikke så sjældent, at en avlshingst 

aldrig når sin 8. bedækningssæson, hvilket med det regelsæt, vi havde, betød, at de 

aldrig kunne afkomsvurderes. Det syntes vi var ærgerligt, for afkomsvurderinger er 

en væsentlige, når hingstenes avlsværdi skal bedømmes.   

 



Begrundelsen for vort forslag til ændring af regelsættet i marts 2019 var denne: 

 
Det væsentligste nye i dette forslag er, at vi kan foretage administrative afkomsvurderinger på 

hingste, der ikke opnår at få otte bedækningssæsoner i Danmark. De kan være afgået, de kan være 

eksporteret, de kan være taget ud af avlen for at blive stævneheste, eller ejeren kan af andre grunde 

have valgt, at hingsten ikke skal bedække. Det bliver mere og mere almindeligt, at hingste af de 

ovennævnte grunde ikke når at få otte bedækningssæsoner i Danmark, men har de afkom nok, til at 

der kan foretages en administrativ afkomsvurdering ved udgangen af det, som ville have været 

hingstens 8. bedækningssæson, så vil det kun være en fordel for avlen, at der foretages en sådan 

vurdering. 
 
 

 

Administrativ afkomsvurdering pr. 31.12.2019 
 

Administrative afkomsvurderinger foretages pr. 31.12. i et kalenderår, dvs. når årets 

kåringsresultater er på plads i databaserne. 

Det er avlsudvalget, der har ansvaret for at foretage vurderingerne, og det er stadig 

den ottende bedækningssæson (eller det, der kunne have været hingstens 8. sæson), 

der er omdrejningspunktet. 

 

Den administrative vurdering skal foretages på basis af afkommets seneste 

bedømmelsesresultat (helhedskarakter ved kåringsbedømmelse). Det er kun afkom i 

stambogens hovedafsnit, der kan indgå i beregningen, og der skal være mindst seks 

stykker kåringsbedømt afkom. 

 

De hingste, der har haft deres 8. bedækningssæson i 2019 og uafbrudt været på 

hingstelisten, har fået deres første avlsgodkendelse i 2011, dvs. haft 2012 som deres 

første bedækningssæson. Det var tilfældet for disse syv: Optimist Halsnæs FJH-S 

768, Dahl’s Oiken FJH 769, Loke Stanstorp, Overgårds Zeus, Jarl Kjærgaard, 

Fjordbækken’s Sidan FJH 759 og Dalargutt FJH-S 767.   

Kun de to førstnævnte var på hingstelisten i samtlige otte sæsoner. Loke, Zeus og 

Dalargutt fik af forskellige årsager kun en enkelt sæson Jarl slet ingen, idet han blev 

solgt til udlandet. Også Sidan blev solgt til udlandet, men først efter sæsonen 2015.  

Gershøj’s Eid havde sit første bedækningssæson i 2011, men et overspringsår i 2016 

betyder, at 2019 også bliver hans 8. sæson.  

 

27.12.2019 

Birgit  

 


